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دادهنمایششكلرویبرستارهعالمتبامطالعاتیمحدودهموقعیت.استهمراهآرژیلیکدگرسانیباهاییبخشدروبودهکانساراصلیمیزبانکهآواریآذرواحدگسترشازدورنماتصویری:2شكل
.(شمالسمتبهدید)استشده

به صورتواحداین.دهدمیتشكیلراماهورمحدودهدرآتشفشانیهایسنگاصلیحجمبازالتآندزیت-آندزیتواحد
هایگدازه.(بالف،3شكل)داردبرونزدتیرهخاکستریرنگبهآتشفشانیگنبدهایوگدازهازمتشكلکم ارتفاعتپه ماهورهای

درشت بلورهای.تاسیافتهتشكیلآمفیبولوفلدسپارآلكالی،پالژیوکالزدرشت بلورهایازوبودهپورفیریبافتواجدواحد،این
یرسهایکانیوکلریتبهبیشوکمودهندمیتشكیلراسنگحجمازدرصد50حدودپالژیوکالزنیمه شكل دارتاخودشكل

.انددادهتشكیلراسنگحجمیدرصد10تا2حدودنیزآمفیبولدارنیمه شكلتادارشكلبلورهای.(ج3شكل)شده اندتبدیل
واحد.داردبرونزدمتوسطتانازكایالیهساختباوارغوانی،بهمتمایلخاکستریرنگباآندزیتیگدازهباهمراهتوفواحد

دروداردایریزدانهسنگیقطعاترنگارغوانیتوفیواحد.استخاکستریآندزیتیگدازهازهاییالیهمیانحاویشدهیاد
انواعشاملوروشنخاکستریتاقهوه ایرنگبهپیروکالستیکواحد.(د3شكل)دارندقرارسیلتحددرذراتاززمینه ای

آندزیت،ازیآتشفشانبرشتشكیل دهندهقطعات.استتوفلیتیکگاهیوبرشیتوفآگلومرا،جوش خورده،آتشفشانبرش
هایدانهاندازهباپورفیریبافتبادیوریتیتوده.(زو،ه،3شكل)شده اندتشكیلمتفاوتهایاندازهباتوفوبازالتآندزیت
به همراهرتزکواوپالژیوکالزشاملبیشتروشده اندسریسیتوکربناتهایدگرسانیمتحملمختلفیدرجاتدرکهمتوسط

.(ح3شكل)هستندفلدسپارآلكالیوبیوتیتهورنبلند،کمیمیزان

درشت بلورهایدارایآندزیتی،واحدازمیكروسكوپیتصویر(ج.استشدهدگرسانیدچارکهآندزیتیتراکی-آندزیتیواحدازنزدیکنمایی(ب.استتپه ماهوریبه صورتکهآندزیتتراکی-آندزیتواحدازدورنمای(الف:3شكل
رگچه هایسطتوکهریزبلورتوفواحدازحفاریمغزهنمونه(ه.سیلتحددرذراتازایزمینهدرریزدانهسنگیقطعاتدارایارغوانیهایتوفازمیكروسكوپینمای(د.ریزبلورایزمینهدرونآمفیبولوفلدسپارآلكالیپالژیوکالز،

منطقهدیوریتهاینفوذیازمیكروسكوپیتصویری(ح.حفاریمغزهدربرشیتوفازاینمونه(ز.شودمیدیدهآنزمینهدردانه پراکندهبه صورتپیریتکهحفاریهایمغزهدرآگلومراوجودازاینمونه(و.استشدهقطعدارکانهکوارتزی
.کوارتز:Qzپیریت،:Pyپالژیوکالز،:Plgکالكوپیریت،:Cpyآمفیبول،:Ampفلدسپار،آلكالیAfs:.اندشدهدگرسانکهفلدسپارآلكالیکمیمقداروکوارتزمتوسط،اندازهباپالژیوکالزدارای

:دگرسانی-2
عیتت هتا بتا موقعوامل مختلفی در رخداد دگرسانی در محدوده مطالعاتی مؤثر بوده اند که با توجته بته ارتبتاط فضتایی دگرستانی

ننده دگرسانی سازی، یكی از عوامل کنترل کهای آتشفشانی میزبان کانیتوده های نیمه عمیق، جایگیری توده های نیمه عمیق در سنگ
دو رخداد جایگزینی توده های نیمه عمیق طی دورهای مختلف در محتدوده رخ داده کته شتامل تتوده . در محدوده کانسار بوده است

یتب حدواستط داسیت پورفیری مربوط به ائوسن پسین است که در وهله بعد این توده خود نیز تحت تأثیر تتوده نیمته عمیق بتا ترک
. داشته استتقرار گرفته و این فاز تأثیر مهمتری در کانه زایی و دگرسانی در محدوده مطالعاتی( کوارتزمونزودیوریت-کوارتزدیوریت)

ع آن عامل مهم دیگر مؤثر در رخداد دگرسانی در محدوده مطالعاتی، نحوه کنترل و جتایگزینی توده هتای نیمته عمیق در آن و بته تب
یتن جنوب شرق در منطقه مستتقر شتده اند، هرچنتد بخش هتایی از ا-این توده ها با روند شمال غرب. دگرسانی مرتبط با توده ها است

عوامل مهم نامبرده موجب رخداد و همچنین کنترل روند دگرسانی در محتدوده مطالعتاتی. توده ها در خارج از این روند واقع شده اند
اگمتایی کوه دم است که طی عملكرد فعالیت  های م-طالدار کاشان-محدوده اکتشافی از لحاظ فلززایی بخشی از محور مس. شده اند

. استتائوسن به صورت ولكانیكی، ساب ولكانیكی و نفوذی منجر بته دگرستانی و کانته زایی متس و طتال و سترب و روی در آن شتده
بتا هتای حفتاری همتراهها در رخنمتون ستطحی و مغتزهدگرسانی گرمابی در کانسار ماهور گسترده بوده که برپایه بررسی دگرسانی

که از این میتان، ی آرژیلی، سیلیسی، سریسیتی و پروپیلیت: نوع دگرسانی اصلی در کانسار ماهور قابل شناسایی است4شناسی سنگ
دگرستانی آرژیلیتک به صتورت (. 4شتكل )دگرسانی های آرژیلیک و پروپیلیتیک در محدوده مطالعاتی بیشتترین رخنمتون را دارنتد 

ر این دگرسانی به رنگ خاکستتری روشتن د. شودهایی از محدوده و در واحدهای آندزیت مشاهده میبخش هایی کوچک، در قسمت
شتكیل هتای ستیلیكاته اولیته و ترخداد این دگرسانی با تجزیه کانی. ای تیره رنگ در سطح هوازده مشخص استسطوح تازه و قهوه

آنتدزیتی دگرسانی سریسیتی به صورت لكه ای، تنها در جنوب محدوده و در واحدهای. باشدهای رسی و کائولینیت مشخص میکانی
یتن رختداد ا. دگرسانی پروپیلیتیک در شمال محدوده مورد مطالعه و در واحدهای آندزیتی بتازالتی رخ داده استت. ایجاد شده است

. های کلریت، اپیدوت و سریسیت مشخص استدگرسانی از شدت کم تا متوسط متغیر است که در محدوده با ظهور کانی

نمایی(ج.رشیببه صورتسازیکانهبخشدرآرژیلیدگرسانیازرخنمونی(ب.ایرگهبه صورتسازیکانیبخشدرآرژیلیدگرسانیازدورنماتصویر(الف.مطالعهموردمحدودهدرگرمابیدگرسانی هایازتصاویری:4شكل
.آذرآواریواحدهایدرپروپیلیتیدگرسانیازنمایی(د.آرژیلیدگرسانیازنزدیک تر بحث

شناسیزمین-1
،حدواسط-بازیکترکیبباآذرآواریوآتشفشانیسنگ هایشاملمنطقهاینزمین شناسی،لحاظاز

کوارتزدیوریتپورفیری،داسیتترکیببانیمه عمیقهایتودهاسیدی،ترکیبباآتشفشانیوآذرآواریسنگ های
یمه عمیقنتوده هایبامرتبطحدواسطو(داسیت)اسیدیترکیببادایک هایوپورفیریکوارتزمونزودیوریتو

آندزیتبازالت،التیت-بازالتآندزیآندزیت،شاملمحدودهاینآذرآواریوآتشفشانیسنگ های.است
ملشانیزآذرآواریواحدهایوبنفشوقرمزآندزیت هایالتیتآمفیبول دار،آندزیتالتیتتاآمفیبول دار

مهمگسلیزوندومیاندرماهورمنطقه.استماسه  سنگوماسه ایتوفوصورتی-ارغوانیریولیتیتوف های
ساختاریشكستگی هایبارزترینکلی،دیدیکدر.(1شكل)استگرفتهقرارمحدودهجنوبوشمالدر

شدمشخصصحراییمطالعاتبراساسکهمی باشندجنوب شرقی-شرقیروندباگسل هایمحدوده،درمشهود
نایدریافتهرخنموناصلیواحد.هستندچپگردومعكوسلغزشبامؤلفهدوهردارایهاگسلدستهاین

استهورماکانسارکانه زاییمیزبانسنگسبزتاخاکستریرخنمونرنگباکهباشدمیآذرآواریواحدمحدوده
.استهشدتشكیلآگلومراوبرشیتوفتوف،آندزیتی،بازالتآندزیت،ازواحداینشناسیسنگ.(2شكل)

.(اندشدهرسمقرمزخطوطباهاگسل)استشدهدادهنمایششكلرویبرستارهعالمتبامطالعاتیمحدودهموقعیتاست؛شدهبررسیموردمنطقهباالآمدگیسببکهمؤثراصلیگسلدو:1شكل

2شكل 1شكل 

:کانیسازی-3
.استپیروکالستیکوآندزیتیگدازهآتشفشانیواحددرPb-Zn-Cu-Au-Agچندفلزیسازیکانیشاملماهورکانسار

(بالف،5شكل)استمتغیرمتر30تا5ازضخامتو500حدودطولبا(آرژیلی)شدهدگرسانمحدودهیکداخلکانی سازی
ماالکیت،املشسوپرژنهایکانیومگنتیتوپیریتباریت،کالكوپیریت،اسفالریت،گالن،شاملاولیههایکانیمحتوایکه

گاهودانه پراکندهای،رگچه-رگهبرشی،صورتبهپایهفلزاتکانه زایی.(6شكل)استلیمونیتوگوتیتژاروسیت،آزوریت،
باهایرگهدرکانه زایی.استمشهودگسلیبرشوگرمابیبرشآثارنیزهابخشازدیگربرخیدر.(الف7شكل)استکلوفرمی

منطقهکانه زاییدرچیرهبافتخالیفضایپرکنندهبه صورتباریتوپیریتکالكوپیریت،گالن،اسفالریت،کانی شناسیپاراژنز
دانه درشتتادانه ریزکوارتزازماهورکانساررگه.(8شكل)استتوصیفقابلماکروسكوپیومیكروسكوپیمقیاسدروبوده

و]19[ودشمیدیدهبرشیوایشانهکلوفرمی،مانندترمالاپیکانسارهایشاخصهایبافتآنازهاییبخشدرکهشدهتشكیل
.اندشدهتبدیلثانویهکانی هایبهسوپرژنفرایندهایاثردراولیهسولفیدیهایکانیکم،ژرفایوسطحیبخش هایدر.]20[

.نموداشارهکالكوپیریتحاشیهدرکالكوسیتتشكیلبهتوانمیمثالبرای

.ای در همراهی با زون دگرسانیسازی به صورت رگهرخنمونی از کانی( ب. سازی به صورت برشینمایی از زون اصلی کانی( الف. دار محدوده مورد مطالعهتصاویری از بخش کانه: 5شكل 
همراهیدرریتبا(د.گالنباهمراهسیلیسیرگه(ج.گالنازغنیکانسنگ(ب.آهناکسیدوماالکیتگالن،حاویهایکانسنگازدستینمونه(الف.مطالعهموردمحدودهدرمعدنیهایکانسنگازتصاویری:6شكل

آهن،هیدروکسیدهای:Fe-oxماالکیت،:Mlcپیریت،:Pyکالكوپیریت،:Cpyگالن،:Gnباریت،:Ba.ایرگهکالكوپیریتحاویحفارینمونه(و.اسفاریتحاویحفاریمغزهنمونه(ه.آهناکسیدهایوماالکیتبا
Sph:18[اسفالریت[.
:Cpy.استزاییکانهفاقدکهگسلیبرشحاویحفاریمغزهازاینمونه(ج.باشدمیدارکانهوشدهگرمابیبرشدچارکهحفاریمغزهازتصویری(ب.کلوفرمیبافتحاویحفاریمغزهنمونه(الف:7شكل

.کالكوپیریت
.اسفالریت: Sphپیریت، : Pyکالكوپیریت، : Cpyگالن،: Gn. پیریت و کالكوپیریت( ج. اسفالریت و کالكوپیریت( ب. گالن( الف. های سیلیسی سولفیددارشناسی رگهتصاویر میكروسكوپی از پاراژنز کانی: 8شكل 

5شكل 

6شكل 

7شكل 

8شكل 

4شكل 

3شكل 
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